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Проектиране на модна колекция с използване на Photoshop на тема: 
„Дизайн и моделиране на дамско облекло с изследване на 

декоративните особености на българската народна носия от 
Родопския регион“ 

 

1.Увод: 

Проектирането на облеклото трудно може да се определи само като свободна 

творческа задача. Тя обхваща няколко съществени етапа при създаването на едно изделие -до 

появата му като готов продукт. В композицията на облекло, неравноправно, но 

взаимосвързано участват всички елементи, които тя обединява-силуети, форми, пластика, 

цвят, повърхности на материи и техните свойства. Тези елементи заедно, организирани в 

единно цяло овеществяват творческите намерения на автора и пораждат образа, с който 

потребителят се среща. Облеклото трябва да бъде разглеждано спрямо неговите място и 

функции в реалния живот съотнесени към конкретна социокултурна група, съобразявайки се 

максимално с изявата му като елемент от комплекса “Човек-облекло-среда“. Дизайн процесът 

при проектирането на облекло представлява методическа последователност от дейности, 

регулираща работа на дизайнера над конкретна проектна задача. Това е процес изискващ 

задълбочен анализ, креативност, иновация и технологични познания. Неговата структура е 

динамична, обусловена от методологията, теорията и практиката. Съвременният дизайнер 

трябва да притежава многостранни интереси и познания в различни дисциплини. 

Проектирането на облекло без да е строга и консервативна система от правила представлява 

логична последователност от стъпки- с различия в отделните, тясно специализирани  

дизайнерски дейности. Съвременното формоизграждане  се осъществява в следния ред: 

възникване на идеен проект, материализиран в рисунка, скица, обемно пластичен и цветови 

макет и пр. Задача на дизайнера е разглеждането и осмислянето на основните компоненти, 

изграждащи композицията на облеклото и образа, който пораждат: 

-силует и форми, които го изграждат(особености на формите, големина и съотношения между 

обемите, пропорции, динамика и ритъм, обща организация, търсене на аналогии и 

закономерност)(Сотирова Д.стр.109-111). 

- конструктивни особености, реализиращи изграждането на силуета, формите и пластиката; 

Конструктивни особености имащи декоративен характер; 

-особености на материалите(фактура, десен, технологични характеристики) 
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-цвят; 

-декоративни допълнения и аксесоари.(Сотирова Д.стр.109-111). 

Проучването на народното облекло, неговото характеризиране и опознаване, ни дава ценна 

информация за корените, традициите, бита и културата на предците ни. Част от това културно 

наследство е българският традиционен костюм. Той ни връща към миналото, зарежда ни с 

енергия и ни предлага неизчерпаеми възможности за творчество. Проучено и анализирано, 

традиционното облекло е добра основа за трансформиране на 

идеи в проектирането на съвременни модни колекции – практика, която се ползва от всички 

настоящи дизайнери.  

Основна цел на настоящия проект е проектирането на модна колекция с елементи от 

Родопския национален костюм и се предложи иновативно оформление на модни скици в  

обучението по Художествено проектиране на облеклообработка на модните скици 

посредством инструментите  на Photoshop, като е направена характеристиката на български 

традиционен женски костюм – сукманена, саяна и еднопрестилчена носия със специфичните 

за Родопския край елементи. Изследването на кройките, материалите, начина на изработване 

и механизма за черпене на идеи и проектиране на съвременни облекла.  

 

II. Основна част: 

2.1. Цел на проекта: Целта на настоящия труд е да проследи и проучи историческото 

развитие на традиционото народно облекло в Родопската област и чрез него да се проектира 

съвремено дамско облекло на базата на автентичните носии с използване на програма за 

графично оформление Photoshop.. 

2.2. Задачи:  

1. Да се проследи историческото развитие, характерните особености на българският 

национален костюм; 

2. Да се проучат главните фактори за оформянето и характеристиките на народното 

женско облекло в Родопската област; 

3. Да се анализират специфичните особености на изследваните носии; 

4. Да се направи паралел между народното облекло и съвремието; 
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5. Да се проектират  и моделират съвременни облекла на базата на автентичните носии от 

родопската област; 

6. Да се обработят на Photoshop модните скици 

2.3 Предмет и обект на изследването  

     2.3.1. Обект на изследването : Българската народна носия – женската носия в Родопската 

област с нейните декоративни особености 

      2.3.2. Предмет на изследването: Да се проектира съвременна модна колекция от облекла, 

вдъхновени от Родопската носия като се приложат инструменти на Photoshop 

 

II. Характеристика на българското национално облекло, главни фактори за оформянето 

му       

2.1.Характеристика на облеклото: 

Значително място в българското художествено народно изкуство заема облеклото. До 

голяма степен то определя, характера и самобитността на нашата национална култура. 

Сътворени във вековете, народните носии са ценен културно-исторически паметник и богат 

източник за многостранния живот на българския народ, за негов произход и обществено 

устройство, за неговия материален и духовен бит. Изобилието и разнообразието на местно 

добиваните текстилни суровини позволяват да се оформят и сезонни разновидности - с горни 

дрехи от вълнени тъкани в тъмни цветове и летни дрехи от памучни тъкани , най често в 

естествени цветове на текстилния материал.   В основните си форми старинните народни носии 

са работни облекла, съобразени с различните условия на труд и пригодени главно към основния 

поминък на българите в миналото – земеделие, животновъдство и отчасти занаяти. Всяко 

професионално съсловие (овчар, занаятчии, земеделци, зидари и др.)доразвива костюма се 

съобразно условията и характера на своята трудова дейност.  По материал дрехите са 

съобразени с атмосферните влияния, а кройките им позволяват свобода на движенията при 

работа на открито. Състава им е подвижен, а композицията – съобразена с конфигурацията на 

тялото. Тези основни качества показват, че трудът е един от главните фактори за оформянето 

на българското народно облекло. Обществено-икономическите изменения от средата на XIX в. 
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внасят нови промени в облеклото. Старите белези, присъщи на патриархалния бит започват да 

отпадат, изместени от белезите на съсловна принадлежност и материално положение, които се 

появяват най-рано и в най-определен вид в облеклото на онази част от българското население, 

която се включва активно в процъфтяващата стопанска дейност на възрожденските селища. 

Строго съблюдавани части в облеклото определяли възрастта и семейното положение на 

хората. Отражението на възрастта засяга предимно външната страна на костюма. Възникнало 

да задоволи един от първите жизнени потребности на човека, облеклото постепенно изменя 

своя състав, форма и украса и достига удивителна красота за хората в периода на цветистата 

младост. От гиздавите носии на моми и ергени блика жизнерадостно пъстроцветие, събрано в 

пищната везбена и тъканна украса, допълнена с богати метални накити.     

2.2 . Материали и начин на производство:   

В зависимост от местните географски и климатични условия, от сезона на употреба и от 

периода на икономическото и културно развитие за изработването на горни дрехи се 

използват различни текстилни материали.  

Добитите в домашното стопанство текстилни суровини се преработват в тъкани 

изключително в тесният кръг на семейството. Традицията към декоративната тъкан за облекло 

се обновява непрекъснато, за да задоволи нарастващите изисквания на потребителите. 

Тъканите на райета по основата или в топли цветни съчетания на костюмите в Родопите са 

произведени също на домашни станове. В Тракия за да се запази яркостта на багрите се 

прилага специфично насноваване на нишките, така те стават твърди и позволяват създаването 

на обем при женските горни дрехи. 

За изработването на аксесоари към костюмите се използват примитивни техники: тъкане на 

коланчета на кори, тъкане на шайки, плетене на връзки за престилките с отделни нишки, 

плетене на обтоки с помощта на вретенца.   

Вълната е основен материал и в тъканите и в плетивата на принадлежностите за обуване. 

използването на кожата на домашните и дивите животни е доста ограничено в костюмите на 

населението в тези южни райони на страната. Кожуси от овча кожа носят главно в 

планинските райони. Но най-често овчата кожа се използва за подплата на зимни дрехи. 

Материалите като елемент на облеклото са използвани в зависимост от имотното състояние и 

социалната принадлежност на лицата през различните периоди. Материалът изпитва най-рано 
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настъпващите промени в костюма. Изобилието и разнообразието на местно добиваните 

текстилни суровини позволяват да се оформят и сезонни разновидности- с горни дрехи от 

вълнени тъкани в тъмни цветове и летни дрехи от памучни тъкани , най често в естествени 

цветове на текстилния материал. Ленените и конопени тъкани са използвани предимно за 

долни дрехи, вълната остава традиционен материал за тъканите на облеклото. Почти 

навсякъде връхните дрехи, както женските така и мъжките, са от вълнена тъкана тъкан. От 

водоустойчива тъкан със смес от вълна и козина е приготвяна обикновено дрехата за работа 

на открито, при дълъг път. Вълната е основен материал и в тъканите и в плетивата на 

принадлежностите за обуване. Вълната е основен материал и в поясите и в престилките. 

Комбинациите от вълнени и памучни нишки по тези части на костюмите преследват най-

често декоративни цели. В повечето случаи се променя само колоритът естествения цвят на 

текстилните материали се заменя от силните, дори ярко червени, сини, зелени багри, 

получени със синтетични бои. Използването на кожата на домашните и дивите животни е 

доста ограничено в костюмите на населението в тези южни райони на страната. Кожуси от 

овча кожа носят главно в планинските райони. Но най-често овчата кожа се използва за 

подплата на зимни дрехи. 

В местните традиционни носии почти до средата на XX в. преобладава домашното 

производство. Тъкането, съшиването, украсяването, дори поддържането на дрехите заемат 

почти изцяло свободното време на жената в семейството. При кроенето на дрехите местните 

шивачи проявяват максимална пестеливост на материалите. Някои от дрехите или 

второстепенни принадлежности, като престилка, пояси, колани, забрадки, навои и др., са 

оформени от късана тъкан със съответни размери. Но повечето дрехи са съставени от кройки, 

за които е използвана цялата площ без остатък от определените по размер тъкани. Везбата и 

плетивата са също авторски произведения на българката. Уменията за изработване на шевици, 

като се подбират най-подходящите за везане нишки, да се обагрят, да се изработват гайтани, 

различни плетива за чорапи, ръкавици, апликации, били основният критерий, по който се 

преценявала годността на младите моми и невести за съпруги и майки 

2.3.Типове женски носии: 

Изследователите на българският традиционен костюм   определят четири основни типа 

женско облекло : сукманено, двупрестилчено и саяно. 
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 2.3.1. Двупрестилчена носия: 

Това е най-старият тип носия. Още от древноста е използвано парче от кожа или плат , което 

покрива долната част на тялото. Двупрестилчената носия се определя като славянското 

наследство на Балканите. Горните дрехи-предна и задна престилка определят наименованието 

на този тип носия. Двупрестилчената носия е характерна за Северна България. Тя обхваща 

земите на запад от Тимошко-Зайчарско и Княжевацко, цяла Мизия, на изток до Шуменско- 

Новопазарско , Провадийско, Преславско. Основна съставна част на този тип носия е ризата. 

Тя се среща в два варианта: риза-бърчанка (с набор около отвора за врата и  долния край на 

ръкавите)и туникообразна риза. Използваният материал за изработване на ризата е основно 

коноп, по-рядко лен, за сватбени, празнични и ризи за даряване. Бърчанката се се изработва от 

два основни плата с ширина на платното около 40 см, с дължина от рамото до глезените- 

т.нар. станове, отсрани се вмъква трапецовидно парче-клин. В горната част становете са 

надиплени и оформят отвора за главата. В предната част около прорязания отвор се вмъкват 

два клина. Пазвеният отвор може да бъде със страничен или среден пазвен разрез. Ризите със 

страничен пазвен разрез са приети за празнични и се носят предимно от моми и млади 

невести. Ръкавите се изработват от цял плат с  ширината на стана и са с набор и маншет в 

долният край. За ризата – бърчанка са характерни и две парчета плат- вставки, наречени 

аптица, поставят се на раменете и под мишниците, между върховете на клиновете и началото 

на ръкавите, украсата на бърчанката е съсредоточцена около отвора за врата,  пазвата , 

ръкавите и полите . Везмото е изработено с кръстат бод предимно в пастелни тонове, а в  

Средна Северна България определящи са наситените багри: тъмночервени, тъмновиолетови, 

кафяви, тъмносини, премесени със сърма. Вторият основен тип риза при двупрестилчената 

носия  е туникообразна – присъща е за носиите в Североизточна България- разградско, 

поповско, преславско, провадииско. За кройка се използва е дин основен плат с ширина около 

40 см като се използва за дължина на предница и гръб без да се реже. Към предния и задния 

стан се пришиват трапецовидни или стреловидно завършващи клинове, ръкавите са с отвор 

при китката от плат и половина или от два плата. Пазвеният разрез е среден, получен чрез 

триъгълна изрезка, която се пришива на гърба. Характерен и задължителен елемент при 

двупрестилчената носия е задната престилка. Като първоначално тя е подобна на предната, а в 

последствие се разширява и се надипля в областта на талията.  Задната престилка е богато 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                        e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                      www.pgtlp-popovo.info 

 
 

8 
 

орнаментирана при празничните носии. Предните престилки към двупрестилчената носия са 

едноплати и двуплати, наблюдават се различия според техниката на изработка и материалите. 

Специфична част от двупрестилчената носия е коланът и поясът. В единият край коланът е 

обточен с правоъгълно парче плат с везмо-геометрични фигури, стилизирани животински и 

растителни орнаменти и халка а в другия край се спускат разноцветни ресни, пискюли, 

помпони, монети и др.. Носенето на колан според народната традиция е привилегия на 

момите. Белег за невестинство е тънкият тъкан пояс и колан с пафти върху него, възрастните 

жени носят тъмни колани, вишневи, тъмнокафеви ,черни. Връхните дрехи придават завършен 

вид на двупрестилчената носия. Старинният тип връхно облекло е изработено от бял вълнен 

тепан плат. В зависимост от наличието или липсата на ръкави в Северна България са познати 

следните връхни дрехи: без ръкав- късак, глухче, клашник; с ръкав до лактите- долактанка,; с 

дълъг ръкав- голема дреха, долама,, клашник, аба. Момите украсяват главите си с венци от 

свежи или сухи цветя и билки, от кора и клонки на липа, роза, украсен с прежда и маниста, 

момите украсяват косите си с косичници, изработени от червена ивица плат, венчета от 

вълнен плат с нашити нагъсто монети, за Северозападна България е характерен косичник-

широко дълго парче плат нашито с монети по края. На краката се обуват шарени плетени 

вълнени чорапи, кожени чехли носени от моми и млади невести. 

                

Фигура 1 Двупрестилчени носии 
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    2.3.2 Еднопрестилчена носия: 

  По-примитивна от двупрестилчената като композиция е женската ендопрестилчена 

носия. Тя се е запазила през XIX век между българки мохамеданки в Горноджумайско, 

селища от Превала към Разложко и в Чепинското корито. Върху дълга бяла риза е опасана 

стигаща до глезена, понякога и по-дълга и от самата риза, широка вълнена престилка, която 

обвива тялото от кръста надолу, като го покрива от всички страни в областта на таза. При 

талията, където обиколката е по-малка, двата края на престилката се замятат един върху друг, 

а долните два края от коляното надолу леко се отделят един от друг и по този начин там се 

открива част от ризата. В кръста престилката се превързва с пришита към нея пъстро украсена 

връзка, а отгоре се носи колан с пафти. Цветът на престилката е червен или масленозелен с 

отвесен линеарен цветен орнамент в тъканта. Това облекло се носи при топло време. Навикът 

към използване на еднопрестилчена носия е толкова силен, че и при други типове облекло в 

работни условия, жените запасвали само престилка над ризата. Ограничено разпространение 

има носията , в чиито състав влизат гащи, които не оформят външният облик на костюма. 

Границите на този тип носия не могат да се очертаят точно, защото тя в повечето случаи 

съжителства със саяната носия. При студено време над ризата се облича сая без ръкав с 

дълбоко изрязана пазва и върху нея се опасва престилката. Носи се и късо елече.   

 

Фигура 2 Еднопрестилчени носии 
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 2.3.3. Сукманената носия:  

 Най-разпространеният тип женска носия през XIX век е съкманената носия. Носиите 

от този тип са съставени от риза, сукман, престилка и разнообразни допълнителни горни 

дрехи. Сукманът е по-нов тип облекло от престилчените носии. Той е по-удобна и по-

практична дреха. Кроен е винаги цял ,с прегъвка при рамото и с право пришит ръкав и е 

разширен с клинове от кръста надолу.  Женските обувки към сукманения тип носии са 

цървули, обути върху чорапи, или плитки кожени обувки, носени върху вълнен или памучен 

(през лятото) чорап, а така също и чехли. В западните и югозападните части от района на 

сукманените носии през XIX век преобладават цървулите, дори и към празничното облекло. 

По-късно, след Освобождението, бързо се разпространяват купените от градския пазар готови 

обувки, изработени по модни европейски образци. 

 

Фигура 3 Сукманени носии 

    2.3.4.  Саяна носия: 

  Саяната носия носи името на едно от най често срещаните названия на женска горна 

дреха, изработена от домашна едноцветна или пъстроцветна раирана тъкан, дълга, с разрез по 

средата на дължината на предницата, с къси или дълги ръкави, рядко без ръкави, с дълбоко 

извита пазвена изрезка, декорирана и с линеарно везмо, гайтани, апликация, странични цепки 

на полите, обточени също с гайтани.  Тя има доста художествени сходства със сукмана, 

основната разлика е отвесната цепка по средата и оформянето на деколтето. Саята е дреха, 
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която се носи над ризата и за разлика от изцяло затворения сукман е отворена отпред по 

цялата си дължина. Горната дреха със саяна кройка , ушита от бяла аба, носена от невестата е 

белег за семейно положение и допринася за утвърждаване на носителката в съответната 

социална група. Обикновено саята е с ръкав до лакътя или до над китката. Ръкавът е право 

пришит към дрехата. Около врата саята е изрязана по-дълбоко или по-плитко, но в отвора и 

винаги се вижда затворената пазва на ризата. Ризата се подава изпод полите на саята, както и 

от ръкавите и. Саята по начало е дреха, която не е рязана в кръста, полите и са разширени до 

различен обем при различните носии чрез вмъкване на странични клинове. При някои носии в 

края на XIX век полите са били разпервани встрани с помощта на вшит в подгъва тел или 

въже, което говори за това, че такава ширина се е смятала като особена красота на костюма. 

Отворът на саята по предницата е закопчан вътрешно с телени копчета до кръста, при което 

предниците и се допират, а под кръста полите и не са закопчани, което създава свобода при 

движение. Отворът е само прикрит с опасаната върху него вълнена престилка. Престилката е 

колоритен и орнаментален център на тоя тип облекло. Тя е обикновено цветна, много често 

червена, украсена с тъкани орнаменти – едри квадрати, линеарно разположен многоцветен 

орнамент. Българската сая е едноцветна или от раиран домашно вълнен или памучен плат. 

Когато е едноцветна, тя е украсена по края на ръкава и около отвора на пазвата с цветни 

апликации, ширити или везба. А когато е от орнаментиран плат, тя има много лека украса от 

обтоки по краищата, а често пъти ръкавът и е подплатен с ярко цветно парче фабрична тъкан 

или сукно с везба. Такова подплатяване на краищата на ръкава се е практикувало при носии, 

при които местният обичай е бил да се носи запретнат краят на ръкава. Този обърнат цветен 

маншет, който е бил покрит с десениран копринен или памучен плат, моаре и други фабрични 

тъкани, е като важен декоративен елемент на дрехата. Към края на XIX и началото на XX век 

саята в някои селища се украсява с кадифени апликации на предницата и по обърнатите 

маншети на ръкава. Гайтанените обтоки са подредени в ажурени орнаменти, подобни на 

дантелата, и завършват дрехата при полите. Тази ажурена украса, която е обикновено черна, 

много красиво се откроява върху белея фон на полите на ризата. При саи, направени от 

едноцветен плат, ризата обикновено е украсена с везба, а при саи от раиран плат, както и при 

по-новите саени носии ризата е бяла и е украсена само с дантела. Саята е опасана с тесен пояс 

с линеарен орнамент в тъканта, а над пояса е вързана престилката. Престилката е по-тъмно 

или по-оранжевочервена, с линеарен втъкан орнамент. По-късно престилката са тъкани със 
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сърмен конец във вътъка. Ризата е от бяло памучно платно, завършена по края на полите и 

ръкавите с “шити с игла” дантели. По-късно те биват заменени с фабрични дантели, купувани 

готови от градския пазар. Забрадката е цветна, направена от орнаментирана фабрична тъкан. 

Ризата е била с много лек везбен орнамент по полите. Сравнително малката текстилна украса 

в съставките на този тип костюм се компенсира с богатството на накитите, които се носят към 

него – пафти, наушници, трепки на главите и огърлици около врата. Те са направени 

обикновено от сребро.  При саения тип носия забраждането е значително по-опростено, 

отколкото са традиционните забраждания при сукманения и двупрестилчения тип носия. То 

се състои често пъти само от голяма вълнена кърпа, като при някои носии под кърпата са 

подложени малки червени шапчици, закрепени под лицето с подбрадник, на които са 

забодени кърпите. Прическата е проста, със сплетени в плитки коси, вчесани върху главата на 

път в средата. Обувките са кожени и меки, а чорапите били със или без цветна украса. 

 

Фигура 4 Саяни носии 

    III. Характеристика на женското народно облекло в Родопска област 

    3.1.Родопска саяна носия: 

 Саяната носия носи името на едно от най често срещаните названия на женска горна дреха, 

изработена от домашна едноцветна или пъстроцветна раирана тъкан, дълга, с разрез по 

средата на дължината на предницата, с къси или дълги ръкави, рядко без ръкави, с дълбоко 
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извита пазвена изрезка, декорирана и с линеарно везмо, гайтани, апликация, странични цепки 

на полите, обточени също с гайтани.   

Основни елементи на саяният тип носия 

Саята:  

 

Фигура 5 Лятна бяла сая от с. Черничево, Крумовградско 

Понякога клиновидните поли се подсилват от вмъкнати отзад малки триъгълни клинчета. 

Пазвеният отвор има различни вариации- може да е малък, или по дълбок, правоъгълен, 

обточен с редове разноцветни гайтани и линеарно везмо. Плата, от който се изработва е 

вълнен. При трудова дейност на полето, и в домакинството полите на саята се запрятат назад, 

като постепенно този начин на носене става привичен за всекидневна и празнична употреба. 

Върховете на запретнатите назад предници се срещат отзад на кръста и се задържат в това 

положение чрез връзките на престилката или колана. Това е наложило дрехата да има 

декорация или подплата от опъковата страна, така че при запрятането да се вижда . В 

Родопите този начин на носене на саята, при който предната част на ризата , запасана от 

престилка остава непокрита, подсказва , че еднопрестилчената носия предшества саяната. В 

този особеност /високи странични цепки/ можем да се видят и следи от привичните за траките 
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дрехи, като е търсено отново  удобството. На места по полите, пазвата и ръкавите се бродира 

сърмена украса. В някои села носенето на синя сая е белег за моминство.  

 

Разновидности на саята 

  1.  Вълненик: това е дреха, която се облича непосредствено върху ризата и отразява 

спецификата на женският костюм у българките мохамеданки . Вълнениците били правени от 

домашно тъкан лит плат от бяла вълна, който след ушиването се боядисвал „ален“ или 

„шален“ (кафяв). В 

 2. Забун : Това е втори вариант на връхна дреха, която се носи върху ризата. По кройка той е 

подобен на вълненикът , разликата е в правоъгълната пазвена изрезка и срязването в талията.  

изрезка. Ръкавите са до лактите като цялата дължина на ръкава е украсена. В някои селища 

празничният забун се шие от коприна и се нарича „кафтан“. Най- продължителна е употребата 

на забунът в селата Беден, Триград, Кестан, Настан, Мугла и Брезе. 

3. Антерия: Тя е по късен вариант появил се след забунът и битува и до днес. Тя се шие от 

фабрични тъкани с голямо разнообразие от цветове-зелено, синьо, лилаво, жълто, а също и в 

традиционните червени и кафеви. Антериите от вълна се подплатяват от вътрешната страна с 

домашнотъкан или фабричен плат, а памучната антерия е „натъптатата“, „нафпаена“ – 

напълнена с памук или вълна, която се поставя между лицевият плат и подплатата и се 

тегелира с шевове по дължината на дрехата. Когато платът за изработването е раиран той се 

наричал „аладжа“ а антерията „аладжова антерия“.  

Аладжа- по кройка и материя тя наподобява антерията. Всекидневната аладжа била шита от 

домашнотъкан вълнен плат с ивици от бял памук по основата, който се боядисвал винен. 

Празничните и невестински аладжи шиели от червена коприна със сини и зелени ивички. От 

вътрешната страна били подплатявани с домашно тъкано ленено платно 

Риза:  Ризата е основен елемент в женската родопска носия. До началото на XX в. тя играела 

роля на долна и горна дреха известна под името „вълненица“. Шиели я от домашно тъкан лит 

или четворен плат. След ушиването я боядисвали „алена“ а също и „кавева“ или на „цървени 

працичи“( ивички). Насосаната риза е осъвременен вариант, като кройката е опростена и 

тъкането на кенареното платно става по-лесно. 

 Горни дрехи 
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Джубе: Влиза в саяният тип носия като горна дреха, носи се през всички сезони, с изключение 

на най-горещите летни дни при полска работа. При работа двете предници на джубето се 

„возметат“ назад за да не пречат. То се шие от домашнотъкан вълнен плат- „аба“, или от готов 

шаяк в тъмносиньо и черно. Джубето е с дължина до над глезените. Крои се от един плат за 

предница и гръб със странични клинове започващи от ръкавната извивка. По ръбовете е 

украсено с черен или тъмносин гайтан усукван на рудан.  

 

 

Фигура 6 Саяна носия от Златоградско             Фигура 7 Еднопрестилчена саяна носия- 

антерия от село Давидково 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                        e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                      www.pgtlp-popovo.info 

 
 

16 
 

 

Фигура 8,9 Саяна носия от Източните Родопи 

Кюрк: Той е връхна дреха, задължителна към невестинския костюм. Ушит е от черна аба, 

подплатена с овча кожа, дълъг е до над коленете, отворен отпред. Предниците му са обточени 

с лисича кожа “котетина“-при по заможните или със сърмени нашивки. Съединителните 

шевове са обточени с черен гайтан, на предниците често се изработват растителни мотиви от 

черен гайтан и апликация в червено. Кюркът се носи от по заможните невести. Когато не е 

обточен с кожа носи названието жупе.  

 

Фигура 10  Женска носия с връхна дреха "кюрк" от с. Пчеларово , Кърджалийско 
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Гащи : Задължителен елемент към костюма на българките мохамеданки. Носят се под ризата 

като долно облекло. Според кройката и материала, от който са ушити съществуват няколко 

вида : В селата Сатовча и Дебрен те носят името „гашки“, шити от конопено платно. В село 

Змеица са запазени спомени за „Шарени гащи“ наричани още „колиби“- под името на 

формата на везбения орнамент на тях .  

Хърка: Празнична горна дреха, подобна на салтамарката, различава се основно по 

материалите от които се изработва, ушита от фабричен плат, памук или кадифе, подплатена с 

памук и тегелирана с шевна машина. Предниците и ръкавите са украсени с цветни апликации 

Кушак: Това е квадратен вълнен или памучен плат, който се сгъва на две по диагонал, 

триъгълната част обхваща кръста и се завързва отпред , или пък широката част покрива 

лявото бедро и се завързва върху дясното. Платът за „кушака „ е домашнотъкан- на 

разноцветни широки и тесни ивици с втъкани геометрични или стилизирани растителни 

мотиви в широките ивици. В някои села той е едноцветен-зелен, кафяв, винен, син или жълт. 

В село Дебрен платът за кушака е „секан“- на разноцветни пресичащи се по основа и вътък 

ивици. Цветът на кушака е и белег за родова и селищна принадлежност на жената, която го 

носи. Невестинският кушак е от едноцветна или десенирана коприна, фабрично тъкан с 

„пера“ –„паунов кушак“ или „гюлове“ от четирите страни.  В празнични дни се е носел „юнен 

кушак“- фабрична материя в различни цветове .  

Забраждане при него се наблюдава голямо разнообразие, особено в Източните Родопи. В 

някои села моминското празнично забраждане се оформя с шапки, украсени с метален , 

конусовиден тепелик, на който са нанизани муски и монети. Понякога върху специална 

решетка с метално плоско дъно е втъкнат теместел- двуплат, обграден с широка червена 

ивица. При ежедневното облекло главата се забражда с теместел, без допълнителни 

украшения 

3.2 Родопска носия -Сукманен тип: Въпреки известните различия родопската носия  от 

сукманен тип винаги е съставена от няколко основни части: риза, сукман, пояс, престилка.  

Сукманът е характерен за западните части на Родопите /Смолянско, Девинско, изключение 

правят  някои села от Източните Родопи като  Ивайловград, квартал Лъжа/ Ивайловградско/, 
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село Долно Луково, село Камилски дол , село Мандрица . Сукманът е приготвен от вълнен 

тъмносин или домашно приготвен плат. Затова се нарича и “вълненик”, още хустан, жълт 

хустан. Местна особеност са тесните му клинове и отсъствието на декоративни елементи, 

които да подчертават краищата им. Ръкавите са къси, до над лактите, а пазвената изрезка е 

дълбока и с елипсовидна форма. Сукманът е декориран с апликации от червено или оранжево 

сукно по края на ръкавите. Апликацията е с пъстроцветни орнаменти, съставени от различни 

линии. Полата е украсена с няколко успоредни реда от едри бодове, в повечето случаи от 

жълти конци. Пазвеният отвор е обточен с оранжеви и жълти ивици и гайтани.  

 

Фигура 11 Сукман от Средно родопски тип 

Фигура 12 Сукманен тип носия от село      Камилски Дол , Ивайловградско 
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Фигура 13 Сукманен тип носия от село Долно Луково 

 

Ризата е приготвена от ленено платно, а по-късно и от памучно. Тя е туникообразна, с високи, 

островръхи клинове, с дълги прави ръкави, които в долния си край са широко отворени. 

Ризата е с кръгъл отвор за главата, а отпред е със среден разрез, дълъг около 30 см. Украсена е 

с жълтокафяви ,червени, оранжеви, широки кенарени ивици по края на платното, а по края на 

ръкавите с пъстри орнаменти. Полата е украсена единствено по краищата с шевица от 

копринени конци или памучни конци,   тъй като нагоре ризата е изцяло покрита от сукмана. 

Най стар вариант е така наречената „цървена риза. По късно украсата става ръчно плетена 

дантела, която се зашива по ръба на полата и ръкавите 

Поясът е постоянна част от носията. “Женският родопски пояс” се отличава с вълнената си 

тъкан и с големите си размери – широк е около 35см 
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Фигура 14  Родопски пояси 

 см, дълъг 2-3 метра. Носи се сгънат на две по ширината и завит неколкократно около кръста. 

Цветът му е от жълточервен до виолетовочервен, син , розов. 

Престилката наричана още “родопски мендил”, „шалеен скутник „е известна с колорита си. 

Отличителните и белези са слънчевите съчетания от жълти, оранжеви огненочервени и зелени 

цветове, които се пресичат и образуват различни по цветове квадрати. Тя е дълга, с 

правоъгълна форма, едноплата .  

Салтамарка 

Тя има различни наименования: „Късе“-с. Бачково,с. Югово-Асеновградско, „салте“-

с.Чепеларе, с. Лъки, с. Дряново, „Грижка“-с.Черничево, Крумовградско, „късачка“-с. 

Попско, Ивайловградско. Тази дреха се е превърнала в неотменна част от сукманеният тип 

носия.  Приготвена е от вълнена дебела тъкан и е удобна за работа. Изработена е от плата на 

сукмана, къса до кръста, разтворена отпред, с дълги ръкави, по украса е свързана с носията. 

По предницата и краищата на ръкавите е извезана със сърмени линии, предимно растителни 

орнаменти с изключително сложна и богато орнаментирана везба.  
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Фигура 15 Салтамарки 

Забраждането има няколко разновидности. Може да се извърши самостоятелно с кърпа или с 

мека подложка от ниска цилиндрична шапчица, която е от червено сукно и се прикрепя чрез 

подбрадник. Друга кърпа е “тестемелът”. Той е от домашно платно, много тънко, с бяла среда 

и цветни краища, в които преобладава червеното. Забрадката на невестите се придружава от 

много накити, съставени от пластинки, подредени като рибени люспи. 

Принадлежностите за обуване са произведения на абаджийството. Към тях спадат високите 

до колената “бели калцуни”, ниските до глезените “лапчунки”, плитки “терлици”. Те се носят 

с меки или подковани чехли. Чорапите на родопчанки са бели, а в областта на глезените са 

украсени с цветни растителни орнаменти. 

 Еднопрестилчена  носия Този тип носия е с локално разпространение в Източните Родопи, 

но нейното съществуване доказва приемственост със средновековната българска култура.  

Риза-памучна , бяла, в туникообразна кройка, с правоприкачен ръкав. Кенарената украса е 

разположена по съединителните шевове на полите и ръкавите. Ръкавите са дълги, образувани 

от продължението на страничните клинове на полите и от допълнително парче плат. 

 Гащи- домашно тъкани, носят се под ризата. Те са раирани по основата с червени и сини 

ивици или бели. Много отдавна са се носили памучни бели гащи с тесни крачоли и високо 

дъно, а към тях се пришиват вълнени червени калци с набор в долния край и гайтанна обтока 
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 Пояс- който пристяга ризата в кръста. Той е вълнен, домашнотъкан, двуплат, раиран с цветни 

ивици по основата и вътъка и обкичен с ресни. Престилката - съществен елемент от 

женският костюм, тя се носи постоянно над ризата . Изтъкана е в лита тъкан, комбинирана с 

късана техника при орнаментирането на краищата. Орнаментите са линеарни и геометрични 

изработени със сини и бели конци на червен фон. В село Устра престилката е вълнена , 

двуплата, с вертикален шев, с пресичащи се по основата и вътъка червени и сини широк , в 

село Поточница и Русалско над ризата са запасани две престилки, предната е наречени фута, 

вълнена двуплата с хоризонтален шев , тъкана в лита техника , раирана по вътъка с червени, 

жълти и бели ивици, в село Русалско тя се навървя в горната си част с учкур и се носи така, че 

вертикалният и отвор остава настрани над левият крак.  

 

Фигура 16 Еднопрестилчена носия от Източните Родопи 

 

3.3. Специфични  декоративни елементи на родопските носии 
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3.4.1. Везбените орнаменти –Много богата и орнаментирана е везбата, като най- често 

представлява стилизирани растителни орнаменти. Този тип везба се използваи при терлиците, 

също изработвани от вълна. Полите на ризите при източнородопското население , особено в 

Кърджалийско са одухотоворени символи на стилизирани  растения, животни и хора от 

многоликият образен свят на везачките. Преобладава везбата с геометрични мотиви, 

изпълнени с кръстовиден и разминат бод. Наред с това родопчанките още в стана насновават 

орнаментите по полите на ризите, саите и сукманите с вълнени конци в черно, червено, и 

зелено. Тук славянският облик на везбената и тъканна орнаментика е изразен от видовете 

белодрешни носии на преселниците от Беломорска Тракия . Везбените орнаменти по полите 

на ризите са одухотворени символи на животни, и хора и отразяват високият художествен 

вкус и умения на българката. По колорита на самата везба се определяла и възрастта на 

жените: светъл за по-млади, по тъмен за по-стари. Източнородопските тъкани се отличават, 

както по материал и предназначение, така и по характерната фигурална композиция на 

мотивите от останалите части на България. Тъканната цветна орнаментика се изпълнява по 

краищата на кърпи, яглъци, по полите на ризите, краищата на престилките и полетата на 

килимите. Специфична орнаментика има ризата в старата област Рупчос, котловината по 

горното течение на Чепеларска река, с тъканната орнаментика изпълнявана чрез „късане“, 

„къцане“ по краищата на ръкавите наричани „къцани ръкави“, както и ажурното везмо от 

жълта коприна по краищата на полите наречено „дупчено“, „дърмонено“-кв. Устово, кв. 

Райково, Смолянско. В някои селища „кацмото“ е заменено с везмо с дребни геометрични 

орнаменти , но е усилен ефектът на мерзите-декоративни съединителни шевове по откритите 

места-краищата на ръкавите и полите, изработени с жълти, черни или бели конци. Особено 

типичен пример са широко разпространените по ръкавите и по полите на женските ризи 

дребни триъгълни фигурки наречени „кукувички“-с. Черничево- Крумовградско, с. Бачково-

Асеновградско., „мускица“ –с. Жълтуша, с. Падина, с. Старцево. Широките кенари по 

платното на ризата преобладават по горното течение на река Арда. Най-често използвани са 

геометричните мотиви – ромб, триъгълник, маказче, прекъсната линия и кръст в различни 

стилизирани форми, докато се стигне до изобразяване на сложна розета. Растителните 

орнаменти най-често символизират дървото на живота, вечното или световното дърво, 

изобразено примитивно в много варианти, чрез различни мотиви – каваците, дъбето, 

деведерчета по полите на ризите и ръкавите и пазвата на сукманите. Стегнатият силует , 
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раздвижените поли, изпълнените с везба ръкави на ризите в оранжево и червено, раираните 

кенари, бележат голямо разнообразие от носии в Източните Родопи, рядко срещащо се в 

другите краища на страната по отношение на , композиция , колорит и украса.  

 

Фигура 17 Характерен колорит и орнаменти за родопската област 

3.4.2. Родопските престилки  

 Миндил, фута, хута, пищимал - тя е основен функционален елемент на женското облекло , но 

и най-яркият декоративен елемент, на който се придава много важно символно значение, 

според вярата на българина. Престилката е утвърден белег на жената, символ на женското 

начало. За младите жени тя е в ярки цветове и по-богато орнаментирана; за по-възрастните 

както и във всички етнографски области в преобладаващи тъмни до черни цветове. Интересен 

факт за носията на родопчанката е, че в някои краища като Златоградския, Смолянския, 

Девинския в престилката са вплитани тайни кодове, показващи родовата принадлежност на 

момата. Жените от даден род имали точно определена украса на престилката, която служела 

за нещо като герб на рода. С това предците ни целели да избегнат кръвосмешението, тъй като 

през по-голямата част от годината мъжете били на гурбет със стадата по Беломорието и 

младите не се познавали добре. Чрез тези кодове, когато се върнели в родния край ергените 

разбирали коя мома от кой род е. В някои родопски селища помохамеданчените българки са 

запазили характерната широка престилка, която опасва тялото като пола. Тази престилка е 

запазена много добре и у българското християнско население на Ракитово и на кв. Каменица 

на Велинград. Този вид престилка е позната и в  други краища на  Родопите и страната, но 

най-добре е съхранена във Велинградско. Приема се, че тази престилка  има древен славянски 
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произход. Най – типичното и запомнящи се престилки от Родопите са вълнени, дълги , 

едноплати, в ярки тонове: червено, оранжево, зелено, жълто- наричана миндил . Чрез група по-

тесни отвесни ивици по страничните ръбове миндилът се оформя като дреха. Колоритът и 

ширината на ивиците са признак за локална принадлежност  

Локални разновидности на родопският миндил: 

Ален миндил-в ареала на разпространение на сукманения тип носия. Носи се само от моми и 

млади невести. Десенирането е постигнато чрез пресичането по основата и вътъка на червени 

зелени и оранжеви ивици. Зелената багра е задължителна. В началото на ХХ век празничните 

алени миндили са с допълнителна украса от ръчно плетена или машинна шита дантела. 

Сляп/смисан, Щипан миндил- престилка включвана в състава на всекидневният и 

празничният сукманен тип носия за възрастни жени и вдовици. Специфичен отличителен 

белег е липсата на зеленият цвят. Тъканта е оранжево- червена с пресичащи се групи черти, 

виненочервени, черни и жълти. Този тип престилка е без допълнителна украса , независимо от 

предназначението. Връзките му също са доста опростени/плоски, най-често от три стръка/. 

Терминът Щипан миндил е с локално разпространение в с. Полковник Серафимово и някои 

околни селища в Смолянско. 

Алехчански миндил-Черен миндил- в село Старцево определят като черен миндилът с 

тъмночервени и бели ивици по вътъка като дългите странични ръбове са подчертани с 

оранжева ивица на черен фон. Празничният алехчански миндил е в смесена техника, която 

позволява още при тъкането да се оформя тесен фриз от ситни геометрични фигури в долният 

край. Терминът се появява през 30-те години на ХХ век като с него местните тъкачки 

използват старото име на село Елехче. С терминът черен се доуточнява престилката към 

саяните и еднопрестилчените носии в село Ерма река,Златоградско. 

Узундерски миндил: Нов вид престилка по десен пренесен в село Старцево от съседното 

село Узун дере, това е по-нов вид като основната разлика е в по-богатият и доразвит като 

богатство от фигури и фризове долен край на престилката. 

Син мендил : Той е в по рядко срещания за Родопите десен на сини и бели тесни ивици на 

черен фон среща се в с. Припек/Джебелско. 
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Пищимал: Среща се в селата Тихомир и Мусево, В село Тихомир тя е Вълнена, червена, 

раирана по основата и вътъка с черни и сини ивици. Престилката от село Мусево пък е на 

червени, зелени и черни ивици. 

Родопската престилка има голямо разнообразие и от други  местни разновидности , които са 

по малко известни . В село Жълтуша, където въпреки вековната асимилация е съхранена 

вековна култура. Там престилката е с лита тъкан, раирана по основата и вътъка с черни и бели 

ивици, с геометрични мотиви в долния край. В Село Долно Луково престилката е богато 

орнаментирана  с цветни хоризонтални линии, понякога дантела, растителни и геометрични 

мотиви. В село Токачка престилката е червена , орнаментирана по краищата с бели, сини, 

черни геометрични мотиви. 

 

                            Фигура 17 Ален миндил                          Фигура 18  Син  миндил  
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                  Фигура 19  Алехчански миндил                                 Фиг. 20 Сляп мендил 

 

 

Фигура 21 Престилка от Доспат                              Фиг.22 родопски пищимал 
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От ляво надясно  

Фигура 23 Престилка от Ивайловградско, 

Фиг. 23 Престилки от с. Чешнигирово, 

Фиг 24 Престилка от с. Долно          Луково 

 

Везбена украса 

 

 

 

Поли на женска риза 

от село Пчеларово, 

наречен кукувица 

 

Ръкавници от село 

Кушанли, 

Гюмюрджинско 
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Везбен мотив 

колизмите от село 

Хухла 

 

Везмо по полите на 

сая от село Аврен . 

Наименования на 

отделните орнаменти: 

вежки, бабки, 

пътчета, лъкатушки 

 

Шевица шарените 

каваци по полите на 

риза от кв.Лъджа, 

Ивайловград 
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Сърмена везба на 

салтамарка от 

Смолянско 

 

Стилизирана шевица 

представяща 

 „ Дървото на живота“ 

от Чепеларе 

 

IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ: 

 

 Представената модна колекция от 7 модела наречена „Песента на Родопите“ е 

вдъхновена от декоративните особености на родопската женска носия и начина, по 

който те могат да бъда използвани при проектирането на съвременни модни колекции 

като при оформлението на скиците е боравено с Photoshop   

4.1. Особености и възможности на Компютърната npoграма Adobe Photoshop 

Дизайнери от цял свят я използват от години в своята проектантска работа. Големият интерес 

на потребителите ежегодно се задоволява от новите версии и приложения. Компютърният 

гигант „Adobe“ е разработил специални безплатни библиотеки, които могат свободно да бъдат 

инсталирани на всеки персонален компютър. За по-голямо улеснение на художниците 

работният интерфейс е съобразен със спецификата на дизайнерската работа: менютата са 

опростени, а палитрите разнообразни. Дигиталният инструментариум е практичен и удобен и 

най-важното съвместим с таблетни устройства. Основното предназначение на Photoshop е 

насочено обработка на цифрови изображения, дизайн на реклами и въпреки това софтуерът 
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предлага възможности за проектиране на десени, щампи и модни облекла. Представеният 

доклад разглежда приложението на продукта в работата на модните дизайнери при 

проектиране на модулни композиции за десени и щампи. Photoshop е създаден за обработка на 

снимки, картини, графики и други растерни изображения. Програмата е неделима част от 

графичните изразни средства на съвременните модни дизайнери. Благодарение на своята 

мултифункционалност софтуерът може да бъде използван за обработка на модни скици. 

Photoshop се ползва предимно за корекции на изображения с висока резолюция, което 

позволява създаването на интересни дигитални колажи. Това се постига благодарение на 

функцията за разпределяне на изображението на различни слоеве, в които могат да бъдат 

разположени отделните елементи от композицията. Богатият набор от четки и текстури 

допринася за обогатяване на цялостната визия. В допълнение разнообразните градиенти, 

форми и фигури са подходящи за проектиране на десени и щампи. Създаването на модни 

колекции се превръща в приятно забавление и предоставя невероятни възможности, 

посредством прилагането на инструментите за полагане на равен цвят и използване на 

авторските четки. Възложената задачата се осъществява посредством боравене с техниката за 

смесване на слоеве, като за изходен материал се ползват ръчни рисунки. Изрязването на 

формите и тяхната ротация става възможно благодарение на командите за завъртане и 

трансформации. Поместването на обектите в мрежата на модула се реализира посредством 

изтегляне на помощни линии водачи. Те подпомагат равномерното разпределяне на 

обработваемият лист на квадранти, в които да се развива композицията За цялостното 

внушение допринася и топлата гама, която прелива от светли и тъмни петна, за фон са 

подбрани български рисунки и картини на къщи от Родопския регион в тоналност и гама 

съобразени с общото звучене на модната скица. Компютърните програми са неоценим 

помощник на дизайнерите при създаване на графични проекти за десени и щампи. Те 

изобилстват от функции, палитри и инструменти подходящи за проектиране на различни 

колажи и сложни композиции. Безспорно умелото боравене с функциите на Photoshop са 

полезни за дизайнерите, но успешните проекти не могат да бъдат реализирани без наличието 

на интересна идея. Смелите авторски решения са продукт на креативността на художника. 

При обработката на изображенията бяха използвани следните инструменти: 

CTRL+SHIFT-Изпраща избрания слой към най-ниско ниво; 
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CTRL+SHIFT+ Изпраща избрания слой към най-високо ниво; 

CTRL+T- Бърз достъп до инструменти за трансформация на обект; 

CTRL+U- Промяна на наситеността на обекта; 

CTRL+D- Премахва избраната селекция или инструмент; 

CTRL+O- запазване на файла; 

CTRL+N- Отваря ново изображение; 

CTRL+A- Отваря нов документ; 

W- Магическа пръчка-огражда цялото изображение; 

L- Ласо-огражда избрана част от изображението; 

C+SHIFT-Превключване между клон и образец печат; 

C- Образец печат; 

G- Кофа за оцветяване; 

SHIFT+G-Превключване между кофа за оцветяване и инструмент за градиент; 

E –Инструмент за изтриване; 

SHIFT+E-Превключване между инструменти за гума. 
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4.2. Проектиране на модна колекция 

Създадох модна колекция от 7 модела наречена „Песента на Родопите“. Тя е вдъхновена от 

декоративните особености на родопската женска носия и начина, по който те могат да бъда 

използвани при проектирането на съвременни модни колекции като при оформлението на 

скиците е боравено с Photoshop .  

Модел № 1  

Горната дреха – дамски джемпър в прав силует, наподобява салтамарка. Изработена е от 

червен вълнен плат, на нея машинно са избродирани растителни орнаменти в зелено, черно и 

червено, взаимствани от оригиналния костюм. В горната си част се закопчава само с едно 

копче, предните части са асиметрични, обработени с бие от плата и външен декоративен шев. 

Ръкавите са правоприкачени, с дължина 7/8, широки в долната си част и с обърнат широк 

маншет. В центъра на ръкавите са пришити кантове от еко кожа в червено и зелено с кабси в 

червения кант. Полата е изработена от черен вълнен плат от шест части, с дълбоко изрязани 

джобове , обработени с широко укроено парче, висока талия и колан с ширина 10 см. Върху 

съединителните шевове са изминати външни украсителни шевове със същия размер както при 

джемпъра. По линията на талията на полата е вмъкнато правоъгълно парче, драпирано и със 

свободно падащ край, което е директна препратка към цветовете използвани в невестински 

празничен костюм от село Мусево. Аксесоари към тоалета са черни обеци от памучен текстил 

оформени като пискюли и плетена шапка с пискюл, също характерни за облеклото в 

разглежданото село. Ризата е от тънък памучен плат с набор и полуполо яка в областта на 

деколтето и широки ръкави с волани, които се показват под ръкавите на джемпъра и придават 

раздвиженост на силуета. 
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Фигура 25 Костюм от три части вдъхновен от носия от село Мусево 
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Модел № 2 
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Фигура 26 Дамско палто с елемени от невестински костюм от село Дряново , Смолянско 

Моделът е дамско бяло, вълнено палто в полувтален силует с 7/ 8 широки ръкави с обърнат 

маншет и скрито закопчаване оформено с канон с ширина 4 см. Джобовете са разположени 

странично, с една филетка. Дължината на палтото е до средата на коляното, деколтето е 

заоблено, без яка. Палтото е обработено с бял хастар от вътрешната страна. На предната част 

с ширити е изработена изключително колоритна и оригинална шевица заимствана от зимен 

празничен костюм на млада жена от с. Дряново, Смолянско, от края на ХIХ век, съчетаваща 

геометрични и растителни орнаменти в червено, оранжево и зелено, традиционни за региона 

цветове. Под палтото е облечена зелена блуза от плетен трикотаж. Панталонът е тип цигара, с 
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джобове тип италиански, също в зелен цвят. Към модела е изработена зелена чанта от филц 

със същата шевица като в предната част на палтото. 

.  
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Фигура 27 Дамска рокля с принт вдъхновен от нагръдник от село Долно Луково 

Модел № 3  

Скицата представя дамска рокля  от коприна в свободен силует в бохо стил. Вмъкнатите 

клинати парчета са с разширение, така че при ушиване да падат на меки дипли в долната част 
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на роклята. Ръкавите са изцяло скроени, като играят ролята едновременно и на платка на 

предна част и гръб. С прикачената към тях долна част на роклята образуват правоъгълно 

деколте, характерно за някои села в Източните Родопи. Роклята е декорирана с компютърно 

проектиран принт, вдъхновен от шевица върху нагръдник от село Долно Луково. 
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Фигура 28  Дамска лятна рокля с елементи на носия от село Жълтуша 

Модел № 4  

Скицата представя дамска рокля в полувтален силует, изработена от лен в оранжево и 

оранжево и бяло райе. Роклята е с дълбоко заоблено деколте, дължина над коляното и къс 

ръкав, като е препратка към насосаната риза от разглеждания регион, за която са характерни 

червено-оранжеви райета. На предна и задна част са изработени свивки  в областта на талията. 

Над основната рокля под с лек набор в талията и заметнати назад и разтворени поли се облича 

допълнителна пола. На овала на деколтето, на колана на полата и в долната част на ръкавите е 

изработен зигзагообразен орнамент, характерен за носията от село Жълтуша оформен с 

оранжев и син ширит. Заметнатите назад поли в оранжев цвят също са много специфичен 

елемент за село Жълтуша. 
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Фигура 29  Дамски костюм от две части с елементи от родопска везба 

 Модел № 5 
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Скицата представлява ансамбъл от две части. Изработен е от памук, в червено и бяло – късо, 

тясно бюстие с заметнати предници и ръкави, които наподобяват типичната за родопските 

горни облекла форма, но откриват раменете, панталон в червено и бяло райе с широки 

крачоли. На предниците, долната част на  крачолите, широкият колан с триъгълна форма и 

лентите спускащи се от колана, завършващи с ресни и горната част на ръкавите, са 

избродирани орнаменти, типични за родопската сърмена везба. При тях обаче сърмата е 

заменена от черни памучни конци, с  които е изпълнена бродерията. Костюмът е с младежко, 

елегантно излъчване. Коланът наподобява родопската зунка, като дължината му позволява 

краищата да падат свободно до коленете.  Райето в червено и бяло наподобява шарките на 

ризите срещащи се в родопската област, с редуващи се червени и бели кенари. 

 Модел № 6 

Моделът е рокля изработена от бял лен. Тя е подходяща за летния сезон. Деколтето е с форма 

наподобяваща формата на деколтето при сукманената носия, без ръкав и с дължина на 

коляното. В областта на талията роклята е оформена с широк колан с заобляния в долната и 

горната част. Вталяването е постигнато с презраменни шевове. За вдъхновение на този модел 

послужи шевица в черен цвят от с. Свирачи. 
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Фигура 30  Дамска рокля с черна шевица от с. Свирачи 

 Модел № 7 

Проектираният и изработен модел е дамска рокля в спортно-елегантен стил, в черен цвят. 

Роклята е  в плътно прилягащ силует с дължина до коляното. Ръкавите са къси, деколтето е 

правоъгълно изрязано. Роклята е оформена със свивки в областта на талията на предната част 

и гърба, с срязване в областта на талията. В страничните шевове и около деколтето са 

пришити кантове в червено и зелено, едни от най-използваните цветове в Родопската област. 

На предната част на роклята и на ръкавите с контур за текстил е нарисувана така наречената 

„фурка“ -  декоративна фигура използвана при бродирането на салтамарките със сърмена 

везба. 
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Фигура 31  Дамска рокля с интерпретация на орнамент от родопска везба  наречен "Фурка" 

V. РЕЗУЛТАТИ: 
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5.1. Националната и в частност Родопската народна женска носия е подходяща база при 

създаването на модни колекции, тя присъства в аксесоари, облекло, прически; 

5.2. Богатството на родопската носия с нейните багри, шевици и тъкани  дава възможност да  

се проектира съвременно дамско облекло с използване на отделни декоративни елементи в 

етно стил; 

5.3. Чрез  използване възможностите на Photoshop за оформяне на модни скици могат да се 

създават  нови, оригинални дизайнерски решения; 

5.4. Проектирането на съвременно облекло с използване на декоративните особености на 

родопската носия  и чрез възможностите Photoshop  е начин за съхраняване на традициите и 

тяхното развиване и съвременен прочит; 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Родопският  женски костюм с неговите елементи, като везба, тъкани, 

материали и кройки е подходяща основа за развитието на съвременната модна графика и 

проектирането на облекло. 

6.1. ИЗВОДИ: 

Националното облекло с неговите декоративни особености   играе важна роля при създаване 

на съвременното облекло.  То е служило за вдъхновение , както в минали исторически 

периоди, служи и днес  и е важен инструмент в ръцете на големите модни дизайнери. Чрез 

използването на възможностите на Photoshop можем да обогатим модните скици, да им 

придадем ново, по-модерно звучене и да използваме натрупаните знания при създаване на  

уникални модни колекции и портфолиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                        e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                      www.pgtlp-popovo.info 

 
 

46 
 

 

VIII. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Велева М. и Лепавцова Евг. Български народни носии т. IV, Изд на БАН, София, 1988 г. 

[2] Дамянов Н. Родопски народни носии, фотограф Торос Хорисян. Окръжен исторически 

музей - Смолян. Фотоиздат, 1972 г. 

[3] Казлачева З. Дизайн и моделиране на дамски рокли в различни силуети. Ямбол, 2012, с. 3, 

5, 9 и 37. 

[4] Казлачева, З. Конструиране и моделиране на облеклото с CAD системи. Ямбол, 2010, с.9. 

[5] Ковачева-Костадинова В., Сарафова М., Черкезова М., Тенева Н. Традиционни български 

костюми и народно изкуство. Национален етнографски музей - Българска академия на 

науките. София, 1994. 

[6] Комитска А. Български народни носии. Национален етнографски музей при БАН, София 

,2005 г.  

[7] Николчовска М. Народни носии от Източните Родопи, изд.“Септември“, 1980 г. 

[8] Народностна и битова общност на родопските българи., сборник от статии , изд. на БАН, 

София 1969 г. 

 

 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info

